
 

Vacature Architect 1 

 

 

Moduus geeft gezinnen de mogelijkheid om hun leefruimte uit te breiden door het 

plaatsen van extra units in bijv. de tuin. Een lichtrijke kantoorruimte, gezellige 

poolhouse of moderne buitenlounge in Scandinavische stijl: Moduus zet deze 

dromen om naar werkelijkheid.  

 

Hoewel een nieuwe naam in de wereld van houtskeletbouw, kunnen we toch al 35 jaar 

ervaring voorleggen. Dat komt omdat Moduus het jongste broertje is van Aktual, een 

gevestigde waarde in de wereld van standen- en interieurbouw.  

 

Architect met passie voor 

houtskeletbouw (m/v/x) 
 

Als Architect vertaal je de wensen van de klant naar een concreet project. Je houdt hierbij 

ook rekening met het budgettaire kader en eventuele vergunningsplichten.  

Je bereidt het project voor, regelt de nodige nutsvoorzieningen en volgt de oplevering op. 

Moduus kiest heel bewust voor een bepaald concept: moderne, lichtrijke, duurzame en zeer 

kwalitatieve units in Scandinavische stijl. Als architect geef jij aan dit gegeven een unieke 

toets, zodat elke klant zich meteen herkent in het ontwerp en je toch nét dat tikkeltje meer kan 

geven.  

 

Wat biedt Moduus jou? 

Je kan rekenen op een team van gemotiveerde en competente collega’s, die samen met jou 

projecten willen neerzetten om trots op te zijn. Verder garanderen we jou afwisseling en heel 

wat eigen verantwoordelijkheden, zodat je elke dag weer plezier kan beleven op het werk. 

Behalve een salaris dat aansluit bij jouw ervaring en capaciteiten, bieden we je ook een 

bedrijfswagen en maaltijdcheques. We werken in een 40u-week, zodat je behalve 20 wettelijke 

vakantiedagen ook kan genieten van 12 ADV-dagen op jaarbasis. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je bent creatief aangelegd en de Scandinavische stijl is helemaal jouw ding 

• Je hebt een sterke interesse in houtskeletbouw 

• Je beschikt over een diploma als Architect  

• Je bent goed op de hoogte van de bouwvoorschriften 

• Je kan overweg met AutoCAD en Sketchup 

• Je communiceert vlot en handelt proactief  

  

 


